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Aan:

Aan Burgemeester en Wethouders van Den Haag
AWB/bezwaar
Postbus 12600
2500 DJ Den Haag

Betreft: Omgevingsvergunning - Aangevraagd, Westduinpark aan de Baden Powellweg5 te Den Haag
Uw kenmerk: 201701976

De Stichting Bunkermuseum heeft op 25 oktober een brief aan het college van B&W en de Raad
gestuurd met het verzoek om een Bunkermuseum in gebruik te nemen in het Natura 2000 gebied
Westduinpark en Wapendal. In uw brief van 28 december 2016 ( DSO/2016.1183) concludeert U
geen bezwaar te hebben mits aan een aantal randvoorwaarden wordt voldaan.
De leden van het Beheerplatform van het Westduinpark & Wapendal, waarin de AVN deelneemt,
waren niet op de hoogte van deze brief en zijn niet betrokken bij de besluitvorming.
Dit is kenbaar gemaakt in een brief aan het College en de Raad van het beheerplatform
Westduinpark& Wapendal van 21 februari (GRF 2017.15).
Hierin stelt het platform dat aan twee voorwaarden moet worden voldaan voordat een dergelijk
project in een Natura 2000 gebied zelfs maar overwogen kan en mag worden.
Voor zover ons bekend is nog aan geen van deze randvoorwaarden ( genoemd in de brief
DSO/2016.1183) voldaan dus de aanvraag van een omgevingsvergunning (kenmerk 201701976) voor
het uitgraven van de twee bestaande trappen als toegang van een mogelijk museum is nog niet aan
de orde.
Natura 2000 gebied Westduinen
In de vergunningsaanvraag staat bij het voortraject dat bunkers, die binnen Natura 2000 gebieden
liggen, niet in aanmerking komen voor een museum. De AVN is het hier van harte mee eens.
Kennelijk is de aanvrager niet op de hoogte van het feit dat het Westduinpark onderdeel is van het
Natura 2000 gebied.
Daarmee valt de grondslag onder de vergunningaanvraag weg. Kennelijk is hier een fout gemaakt.
Het Westduinpark is in na de Tweede Wereldoorlog ingericht als park, mede om de vele bunkers uit
die oorlog te camoufleren. Er ontstond toen een fijnmazige padenstructuur. Tijdens het grootschalige
natuurherstel, waarbij opnieuw voorwaarden zijn geschapen voor terugkeer het oorspronkelijk
duinlandschap met daaraan gerelateerde duinsoorten, is de weg ingeslagen om er weer een
natuurlijk functionerend natuurgebied van te maken. Daarbij past ook dat er delen zijn die groot
genoeg zijn om als rustgebied te kunnen fungeren.

Bij het verbeteren van de padenstructuur van het WDP is een zorgvuldige afweging gemaakt.
Bepaalde delen van het gebied met potentie krijgen zo de kans om in kwaliteit vooruit te gaan.
Nieuwe paden die op dit moment aangelegd worden, worden gecompenseerd met paden die
vervallen. Er is een evenwichtig plan overeengekomen. Een museum past daar niet in.
Het Westduinpark is zoals gezegd een beschermd Natura 2000 gebied en een mogelijk
bunkermuseum in het midden is zeer ongewenst, bovendien is het pad dat langs de bunker loopt
recentelijk verwijderd in het kader van de eerder genoemde herinrichting. In aanliggende gangen
van de locatie zijn recentelijk overwinterende vleermuizen aangetroffen, dus de kans is groot dat
deze ook in de munitiebunker LF246 aanwezig zijn.
Bovendien is er al een Bunker bij het Atlantic Hotel geschikt gemaakt voor bezoek. Dit wordt
georganiseerd door het Atlantikwall museum, die tevens bunkers exploiteert op de Badhuisweg in
Scheveningen.
De Stichting Duinbehoud heeft u inmiddels een zienswijze doen toekomen met daarin opgenomen
gedetailleerde informatie over de effecten van een museum op de Flora&Fauna. De AVN sluit zich
daar graag bij aan.
Wij denken dat er in Den Haag voldoende bunkers zijn, die niet in een kwetsbaar natuurgebied
liggen, die geschikt kunnen worden gemaakt voor een eventueel Bunkermuseum. Daarom is een
aanvraag om nu twee trappen voor een toegang tot het museum uit te graven niet aan de orde.
Wij stellen voor dat de gemeente Den Haag een inventarisatie doet van de in haar beheer zijnde
bunkers en op basis van een gedegen overweging een voorstel doet voor een bunkermuseum.
Daarbij dient de toegankelijkheid een belangrijk criterium te zijn, alsmede de beschikbaarheid van
voldoende parkeergelegenheid in de buurt van het museum.
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